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Resumo: 1 – JESUS SUPERA AS EXPECTATIVAS QUE TEMOS ANTES DA CONVERSÃO;
- Expectativas de estar certo e os crentes errados; de termos a razão; de ter um gênio mágico que vai resolver
todos os meus problemas.
2 – JESUS SUPERA AS EXPECTATIVAS QUE TEMOS APÓS A CONVERSÃO;
- Expectativas de ter um Jesus que me ajude a enfrentar e resolver TODOS os problemas, que não tenha mais
sofrimento; doenças; problemas.
3 – JESUS SUPERA AS EXPECTATIVAS QUE O POVO DE ISRAEL TINHA SOBRE O MESSIAS;
- Um libertador físico, que vai mandar os romanos embora e não precisa pasar pela cruz;
4 – JESUS CUMPRE A EXPECTATIVA DETERMINADA PELO PAI (E TRINDADE) PARA A SALVAÇÃO DA HUMANIDADE - Ele
nasceu, viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou! ALELUIA!

Quebra-gelo
Duas ou três pessoas compartilham lembranças que tinha à respeito de Cristo e dos crentes
ANTES de se converterem e de como isto mudou depois da transformação que Cristo fez.

Adoração
O salmo 106:01 diz que “o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre!” - por isso,
devemos render graças. Independentemente do que pensamos sobre Cristo ANTES de conhecê-lo o
do que podemos pensar ssobre ELE APÓS nossa conversão, entendemos que Ele é bondoso e nos
escuta. Podemos sempre louvar à este tão grande e maravilhoso Deus!

Aplicação de Lucas 24:1-12
Logo cedo no domingo de Páscoa, um grupo de mulheres vai até o túmulo com a expectativa
de encontrar um corpo. Mas, para a surpresa de todas, encontram a pedra removida, o
corpo não estava lá. Dois anjos conversam com elas à respeito do que aconteceu, e
elas saem maravilhadas e espalhando as boas novas.
PERGUNTA: quais são as expectativas que você tem com Cristo Jesus? O que você pensa
sobre momentos que você achava que Deus deveria ter respondido de tal maneira, mas
acabou que você recebeu uma resposta totalmente diferente do que imaginava.... e
ainda assim, Deus se mostrou presente e amoroso em sua vida? Como você tem lidado
com expectativas não supridas/cumpridas por Deus em sua vida?
Outro aspecto deste texto é a maneira que Pedro sai maravilhado com os acontecimentos da
ressureição, mas logo vemos esse mesmo Pedro voltando para sua velha vida de
pescador.
PERGUNTA: você percebe que Deus lhe chamou para fazer algo diferente com sua vida, mas
de alguma forma você está “abortando” esse chamado? Qual/quais são as lutas e/ou
dificuldades que enfrentamos para não obedece ao chamado e vontade de Deus?

Visão
Orem para que possamos todos nós ter a expectativa correta da Obra e da Pessoa de Cristo
em nossas vidas, e que Deus possa nos usar grandemente em sua obra.

